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Distribution: Original placeras i pärm i klubbhus samt att protokollet publiceras på SSGs hemsida.
Föredragningslista Protokoll

1. Mötets öppnande BoW öppnar mötet och hälsar alla välkomna
2. Parentation Under  året  som  gått  har  tre  medlemmar  avlidit.  Samtliga  har  under  olika

perioder varit aktiva i SSG och bidragit till trivsel och verksamhet.
De personer som avlidit är:

 Rune Hedenborg 
 Anna Lena Andersson
 Gillbert Regasoni

Mötet håller tyst minut över de avlidna.
Våra tankar går till de anhöriga och några på mötet berättar minnen från tiden
då de var aktiva.

3. Val av två medlemmar som jämte 
ordföranden ska justera protokollet 
samt räkna angivna röster

Bosse Willén väljs som ordförande av mötet.
Lars Gradén väljs som sekreterare av mötet.
Göran Svensson och Erik Persson väljs av mötet som justeringsmän.

4. Mötets stadgeenliga utlysande Mötet meddelar att mötet är stadgeenligt utlyst.

5. Uppläsning och justering av 
föregående 
medlemsmötesprotokoll.

BoW meddelar att medlemsmötet finns publicerat på Sällskapets hemsida och
frågar mötesdeltagarna om det finns skäl att gå igenom protokollet på mötet.
Mötesdeltagare meddelar  att  det  inte finns skäl att  gå igenom protokollet  på
mötet då det är publicerat.
Protokollet från medlemsmötet läggs till handlingarna

6. Styrelsens årsberättelse Årsberättelsen läses upp på mötet samt att sekreterare föredrar tillkommande
antal  medlemmar  samt  medlemmar  som  valt  att  lämna  sällskapet.  Vidare
föredras tillkommande antal yachter samt avregistrerade yachter.
Årsberättelsen bifogas protokollet samt läggs till handlingarna.

7 Revisorernas berättelse Willy  Glas  läser  upp  revisionsberättelse.  Revisorerna  tillstyrker  styrelsens
ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

8. Fastställande av balans och 
resultaträkning.

Lars  Wallman  föredrar  balans  och  resultaträkningen  för  2014.  Mötet  ställer
några  klargörande  frågor  som  LW  besvarar.  Balans  och  Resultaträkningen
läggs till handlingarna

 9. Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen.

Mötet tillfrågas om Styrelsen kan ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Frågan besvaras av mötet mej ja.

10. Förslag till budget för kommande 
verksamhetsår samt fastställande 
av omkostnadsersättningar åt 
styrelseledamöter och övriga 
funktionärer.

LW föredrar 2015 års budget. I budgeten framgår att telefonen i klubbhuset ska
tas bort som ett led i att dra ner kostnader. Några mötesdeltagare lade fram att
det vore olyckligt att ta bort telefonen av säkerhetsskäl. Vidare berättar LW om
innehållet i budgeten övergripande, tex att arrendet för L:a Skratten höjs 2015.
Mötet  fastslår  2015 års budget  med undantag av uppsägning av telefonen i
klubbhuset.  Telefonfrågan hänskjuts till  medlemsmötet där den får diskuteras
vidare.



11. Förslag till kappseglingsprogram 
för det kommande 
verksamhetsåret.

Kappseglingskommittéen ger följande förslag till kappseglingsprogram 2015.
Boo Fyr seglas 30/5
Gäddisregattan seglas 15-16/8
Paketseglingen seglas 26/9
Mötet fastställer årets kappseglingsprogram enligt förslaget.

12. Val av styrelse enligt stadgarna. Mötet väljer styrelseledamöter enligt valberedningen förslag:

Ordförande Jacob Hagberg kvarstår med mandat till 2016
Vice ordförande Bosse Willén, Omval 2 år
Sekreterare Lars Gradén, Omval 2 år
Hamnfogde Lars Salomonsson Omval 2 år
Kassör Lars Wallman kvarstår med mandat till 2016
Klubbmästare Henrik Edberg, Omval 2 år
Kappseglingsledare Jan Jäberg,  Omval 2 år
Tillsyn Holmen Lena Karlsson kvarstår med mandat till 2016
Ledare juniorverksamheten Katarina Svensson kvarstår med mandat till 2016
Suppleant Pia Barkstedt kvarstår med mandat till 2016.

13. Val av övriga funktionärer Mötet väljer funktionärer enligt valberedningen förslag:

Vice hamnfogde William Nordström kvarstår med mandat till 2016
Vice hamnfogde Robin Böckman kvarstår med mandat till 2016
Vice hamnfogde Bosse Willén kvarstår med mandat till 2016
Slipförman Patric Stenberg omval 1 år
Bitr slipförman Gunnar Lindstrand omval 1 år
Biträdande slipförman Svante Söderlind omval 1 år
Båtvårdsman Peter Seybolt omval 1 år
Tillsyningsman hamnen Sten Bruno omval 1 år
Revisor Villy Glas omval 1 år
Revisor Mikael Sandberg omval 1 år
Revisorssuppleant Britt-Marie Sagnil nyval 1 år
Representant i NFBK Yvonne Fergell omval 1 år
Representant i Sth Seglarförbund Jan Jäberg omval 1 år
Arkivarie Tomas Skalm kvarstår med mandat till 2017
Webbredaktör Bosse Willén nyval 1 år
Vaktchef Björn Andersson nyval 1 år
Redaktör Gäddviket Ulrika By nyval 1 år

Valberedningens  samtliga  personer  sitter  kvar.  Sofia  Broomé  väljs  in  i
Valberedningen.

14. Eventuellt bordlagda frågor eller av
styrelsen väckt fråga

Styrelsen föreslår nedanstående ändring i SSGs stadgar.
Den tid som ska gå från det att förslag till stadgeändring lämnas till styrelsen till
årsmötet  föreslås  bli  två  månader.  Anledningen  är  att  stadgeändringen  ska
kunna publiceras i Gäddviket.
Mötet beslutar enligt styrelsens förslag.

15. Rapporter och skrivelser. Yvonne Fergell rapporterar följande:

Tre referensgrupper har bildats inom ramen för NFBKs arbete, miljögruppen,
arrendegruppen och Härsögruppen.
Miljögruppen
19 februari hålls möte mellan kommun och miljögruppen. NFBK har föreslagit
kommunen en referensgrupp och ett beslut är taget att sådan referensgrupp ska
finnas. 
Mål med gruppen: Att få samsyn kring miljöåtgärder i klubbarna i Nacka.
Arrendegruppen
13 januari  hölls ett  första möte mellan arrendegruppen och Nacka Kommun.
(Nästa möte i Arrendegruppen 13mars). Klas Hjälte på Kommunen har ambition
att få likvärdiga arrenden för Nackas båtklubbar gällande arrendets tid och pris.
Vissa klubbar har arrenden som  ligger på 80-tals nivå och behöver räknas upp
anser kommunen.
Härsögruppen
Härsö ska bli  klubbholme för  alla NFBK-klubbar.  Investeringar  är  gjorda,  tex
gällande  Intendentstugan  som ska bli  allmän och  tillgänglig  för  medlemmar.
Stugan kan bokas via Härsögruppen. Midsommarfirande planeras för 2015.
För mer information se www.nfbk.se (eller länk från Gaddviken.se)

16. Utdelning av eventuella 
förtjänsttecken eller andra 
hedersbetygelser

Lasse Wallman tilldelas Segel Sällskapet Gäddvikens Hedersplakett. Lasse har
under många år hållit reda på sällskapets ekonomi på ett förtjänstfullt sätt. Med
stor precision har siffrorna knådats så att intäkter och utgifter balanserat. Vi i
övriga styrelsen samt övriga medlemmar tackar Lasse för sina insatser.

17. Skifte av nyvalda styrelseledamöter Då styrelsen i sin helhet sitter kvar behöver inget skifte ske under mötet

18. Avslutning BoW avslutar mötet.

http://www.nfbk.se/
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